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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018 – CSL/EMSERH 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 36.940/2018 – EMSERH  
 

ESCLARECIMENTO Nº 001 
 

Objeto: Aquisição de Servidor de Rede Local e Storage para atender as 
necessidades da EMSERH. 
 
ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos da empresa Solus Tecnologia. 
 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela 
empresa Solus Tecnologia, conforme o subitem 4.1 do edital, que fora submetido para 
esta Comissão Setorial de Licitação da ESMERH, a qual apresenta a seguinte 
manifestação: 

 
Pergunta: 
 
1-  “O edital solicita: 
3.2.1 A CONTRATANTE deverá disponibilizar a entrega e instalação em no 
máximo 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de recebimento da Ordem 
de fornecimento. 
>>> entendemos que houve algum erro de digitação uma vez que estamos 
falando de um sistema de consolidação de unidades de processamento que 
envolve itens importados e que não são produzidos no Brasil. Neste caso o 
correto seria 35 (trinta e cinco ) dias uteis. Está correto nosso 
entendimento?” 
 
Resposta: 
O Setor Técnico avaliou o questionamento e concorda que o prazo de 
entrega do equipamento seja de 35 (trinta e cinco) dias a contar da data de 
recebimento da ordem de fornecimento. 
 
2-  “Sobre o que pede o edital 3.4. Garantias 
O edital solicita: 
3.4.1 Os equipamentos deverão ter garantia do site de no mínimo 36 (trinta 
e seis) meses. 
>>> Quanto ao trecho “ deverão ter garantia do site” , entendemos que 
na  verdade ouve um erro de digitação e  o edital se refere na verdade que 
os equipamentos “ Deverão terr garantia ON-SITE” . Está correto nosso 
entendimento? 
>>> Quanto a solicitação de garantia por 36 (trinta e seis) 
meses , entendemos que está garantia se refere a todos os componentes e 
acessórios que acompanham todos os produtos dos ITENS que compõe o 
LOTE ÚNICO . Está correto nosso entendimento?” 
 
Resposta: 
O Edital apresenta o termo “garantia on site” na alínea “h” do item 8 do Edital, 
bem como no subitem 3.4.1 do Termo de Referência anexo I do Edital, desta 
forma em consonância com o entendimento acima. 
Quanto a solicitação de garantia, o Setor Técnico informa que a garantia é 
para todos os componentes e acessórios que acompanham o equipamento; 
 
 
3- “Sobre o que pede o edital 3.6 Da instalação 
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O edital solicita: 
 3.6.1 O LICITANTE vencedor do lote deverá apresentar as funcionalidades 
técnicas do equipamento assim como da ferramenta de gerenciamento para 
a equipe técnica do órgão através de treinamento HANDS-ON por um 
período de mínimo de 08 (oito) horas para os ITENS fornecidos. 
>>> Entendemos que o treinamento  HANDS ON de no mínimo de 08 (oito) 
horas se refere a cada ITEM do LOTE ÚNICO e deve contemplar o 
treinamento de uso de todos os funcionalidades de ferramentas, softwares 
e acessórios contidos nestes ITENS. Está correto nosso entendimento?” 
 
Resposta: 
Sobre o item instalação, o Setor Técnico informa que a após a apresentação 
das funcionalidades Técnicas e as ferramentas de gerenciamentos será 
realizado num período de 08(oito) horas para o  LOTE ÙNICO. 

   
Foram revistos os itens relacionados acima e emitimos a Errata nº 001/2018, 
a qual já se encontra no site da EMSERH, o qual retifica a alínea f.1 do Item 
8 do Edital. 
 
Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições 

editalícias e fica remarcada a data da Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 
22/2018- CSL/EMSERH para as 09h00min do dia 05 de setembro de 2018, no 
Auditório da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH situado na 
Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Bairro Calhau, nesta capital. Esclarecimentos 
adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 
nº 25 bairro Calhau, nesta cidade. 

 
 

São Luís (MA), 30 de agosto de 2018. 
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Kellen Bianka Aires da Costa 

Pregoeira da EMSERH 
Matrícula n° 4252 

 


